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  222-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:04(  ؟ اللحية حلق حكم ما - 1

  ) 00:10:32(  ؟)  العراق إلى ويشير ھنا ھا الفتنة(  حديث معنى ما - 2

  ) 00:16:11. ( الغزالي محمد أخطاء من شيئاً  الشيخ على الحلبي حسن علي قراءة - 3

  ) 00:18:09(  ؟.صحيح الفجر صAة في القنوت بدعية البعض إنكار ھل - 4

  ) 00:19:17(  ؟ الثAثة بأنواعه بالتوحيد اGيمان علينا يجب ھل - 5

  ) 00:36:03(  ؟ اRخير مثواه إلى انتقل,  توفي لرجل نقول أن يجوز ھل - 6

  ) 00:41:19(  ؟ اRئمة أحد لقول اتباعاً  بالحديث العمل نترك أن يجوز ھل - 7

  ) 00:56:45(  ؟.للحاج الدمُ  تركھا في يجب التي اRشياء ھي ما - 8

  ) 00:57:29(  ؟ مزدلفة في الفجر ركعتي يَُصل لم من حج يصح ھل - 9

  ) 00:58:26(  ؟ ذاتية أم فعلية صفة ا[ستواء -  10

 ) 00:58:33(  ؟.صحيح)  الغنم ورعى إ[ نبي من ما(  حديث ھل -  11
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

، فالرسول عليه ))يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (( : قال تعاىل  :الشيخ 

فار ، الكفار كأمة ما بيلتحوا ، السالم أمر املسلمني بأن حيافظوا على شخصيتهم املسلمة وأن خيالفوا الك

بالعكس بشوفوا النظافة والنزاهة كما يقال يف بعض البالد ، كله نظيف حىت الشوارب ، يف بعض البالد مثل 

النساء ؛ ربنا عزوجل ما خلق الرجال مميزا هلم على النساء فميز الرجال باللحى ، ملا يأيت مسلم وحيلق حليته لسان 

اللهم كما حسنت َخلقي فحسن ( غي أن يقول ألنه من السنة أن املسلم أن يقول حاله يقول خالف ما ينب

طبعا املرأة تقول هذا الكالم ، الرجل يقول هذا الكالم ؛ الرجل إذا وقف أمام املرآة فيجد نفسه له حلية  )ُخلقي 

ا عكس الرجل املرأة كذلك تقف أمام املرآة وجتد نفسه )اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ( : فيقول 



إذا كل واحد من اجلنسني له طابعه  )ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي ( : خديها وجهها أملس بتقول 

الذي خلقه اهللا عليه رغم أنفه ، ال فرق بني كون الرجل ذكرا وكون املرأة أنثى ، أنه ليس له إرادة يف ذلك ، هكذا 

 عزوجل بالنسبة للرجال أن جعلهم بلحى والعكس بالعكس ربنا عزوجل قدر منذ األزل كذلك كان متام تقدير اهللا

النساء ؛ لذلك ما جيوز للمسلم أن يتقصد معاكسة إرادة اهللا عزوجل ولو شاء اهللا لفرض على املخالفني مجيعا 

لكن ال ما فرض ذلك على الناس ألنه ما جيري امتحان إال هكذا ؛ وقد  ...يبس أيديهم أول ما يأخذ الشفرة 

، قال ال  )كل باليمين (  هد الرسول عليه السالم أن رجال رآه الرسول يأكل بالشمال فقال له  وقع يف ع

، فجمدت يده يبست باملرة ؛ ولو شاء اهللا لعامل العصاة مبثل املعاملة هذه  )ال استطعت ( أستطيع ، قال له 

يب يريب بإرادته واختياره والذي حيلق  ، فهذا الذي ير ))ليبلوكم أيكم أحسن عمال (( : لكن األمر كما قال تعاىل 

حفوا الشارب واعفوا اللحى ( كذلك ، يلي يريب له أجر ويلي حيلق عليه وزر ؛ ولذلك قال عليه السالم 

حفوا الشارب حىت  ...حف الشارب من هنا من طرف الشفاة ،  ...، أن خنالف )وخالفوا اليهود و النصارى 

اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ، اليهود والنصارى كأمة حيلقوا ومش الزم ما ينزل الشارب على الفم ، وأعفوا 

نغش اإلنسان ويقول هؤالء النصارى يف أوروبا فئة من الشباب عم يرخوا حلاهم ؛ بنقول نعم لكن هذه الكثرة  

بتسهل على كنقطة سوداء يف اجللد األبيض ، النصارى كأمة كلهم حليقني ؛ ولذلك تفننوا بإجياد الشفرات يلي 

الواحد منهم أن يرتكب املعصية بأسهل طريق والعياذ باهللا ، شوف هنا العربة يف املسلمني املبتلني حبلق اللحى  

كما قلبوا وضع الرجل وحلقوا اللحية تشبها بالنساء كمان قلبوا األمر يف التزين يوم اجلمعة ، يوم اجلمعة مأمور 

ن ثيابه ويتطيب من الطيب ولو مل جيد إال من طيب أهله ؛ اليوم املسلم قبل أن حيضر الصالة أنه يشوف أحس

أكثر املسلمني كيف يتزينون برحوا إىل املسجد على تنظيف ملمعني وأشكل من هيك احلجاج ، بروح الواحد 

وبينفق أموال طائلة ويتعب حاله وبوقف على عرفات ويبات إىل مزدلفة يأيت إىل مىن وهناك بده يتحلل ، الشرع 

اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال ( ل بقو 

طبعا هنا احللق حلق الرأس ، هذه أفضل درجة ؛ شو الناس يساوي ؟ بتحللوا من اإلحرام مبعصية   )وللمقصرين 

يرفث ولم يفسق رجع كيوم من حج ولم ( : اهللا عزوجل ، هذه مصيبة الدهر ، الرسول عليه السالم يقول 

  . ، هذا لسى ما كمل حجه فسق ، لسى ما كمل حجه فسق )ولدته أمه 

  .ما أن خيرج من طاعة حىت يدخل إىل معصية  :السائل 

اهللا أكرب ؛ لذلك بارك اهللا فيك حنن ننصحكم مجيعا ومثل ما قالت تلك الساعة هذا املستشفى له  :الشيخ 

ظاهرة اإلسالمية سواء يف الرجال أو يف النساء ، نعرف حنن مستشفيات نعرف دوائر مميزات ، من مجلة املميزات ال



يوجد فيها ناس ملتحني ددوهم بالطرد من الوظيفة وإال حبلقوا ، ال ، هنا احلمد هللا مش هيك القضية بالعكس 

  .نفس املستشفى اإلسالمي هو إيش يريب حليته وأرجوا اهللا أن يوفقكم لطاعة اهللا ورسوله 

أستاذنا يف ناس بعلقوا علينا وبقولوا ال تتشددوا علينا ، قلت يا أخي اهللا أكرب من الذي يتشدد فاحتة : احلليب 

  .والرب راعيها أم كل يوم جتيب الصابونة والشفرة والكالونية إىل آخره ، أيهما فيه تشدد أكثر ؟ 

  .اهللا أكرب قلب احلقائق عجيبة  :الشيخ 

  نيب ؟عبد رب ال: أبو ليلى 

هنا هذا ختلص من عبد النيب على الطريقة الشيعية عبد احلسني عبد علي ، فعبد النيب شرك هذا يف  :الشيخ 

األلفاظ ولذلك عدلوها بعبد رب النيب وكذلك سياف وهو أحد القادة األفغان ااهدين كان امسه عبد الرسول 

  .وبعدين عدل بعد ما فهم وفقه 

  .اهدون عدلوا اسم عبد رب الرسول سياف وفتحوا هذا الباب وطلعت من يومها احلمد هللا أم ا: احلليب 

  .كويس   :الشيخ 

  .حنن اتبعناك يا شيخنا : أبو ليلى 

  .معليش  :الشيخ 

روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رجال من أهل العراق جاء إليه قائال  :الشيخ 

يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية ، : تنجس ؟ قال ابن عمر الذباب يقع على ثويب فهل ي

قتلتم ابن رسول اهللا مث تسأل عن الذباب يقع على الثوب يتنجس أم ال ، ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يطان وهو يشري إىل جهة العراق الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا وهناك خيرج قرن الش

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

...  

( اجلهل الذي أودى م إىل حماربة السنة باسم القرآن أن الرسول عليه السالم ملا قال ألصحابه الكرام  :الشيخ 

(  قالوا يا رسول اهللا وأينا حيب املوت ، )من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه 

اك إنما هو حينما يحضر األجل ويرى مقامه في الجنة أو في النار فمن كان من أهل الجنة قال ليس ذ

والعكس بالعكس ؛ شوفوا هذا اجلاهل كم ضل من الناس وراءه  ) ...ورأى مقامه أقبل على اهللا وأحب لقاءه 

 فطرها اهللا عزوجل عليها ، بدل ما يرفع رأسه ورأس املسلمني مبثل هذه األحاديث املطابقة يف طبيعة النفوس اليت

  .يأيت ويقول هذا حديث ضعيف ،



  ...يكره املوت  :السائل 

  .يكره مساءته اهللا أكرب  :الشيخ 

  شيخنا هذا اجلاهل شو امسه ؟: أبو ليلى 

  .خليها مستورة  :الشيخ 

  .إن شاء اهللا شيخنا صحتك أحسن من املرة السابقة نتمىن لكم الشفاء العاجل : احلليب 

السعوديني يعين من الناحية النفسية صاروا مرضى ، فهم حباجة أن يشفق  ...آمني يا رب العاملني  : الشيخ

عليهم حىت من الناحية السياسية فضال عن الناحية الدينية ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر صار أمرا واجبا أن 

  .ندندن عليها أو حوهلا 

  . ...ألن يف بعض أهل العلم تكلموا  بس لسى اآلن مش ظاهرة متاما: احلليب 

  .أي نعم صحيح هذا  :الشيخ 

  .يقول أذكر عندما كنت مدرسا جلست سئمان ، سئمان من السأم : احلليب 

  .يعين سأم  :الشيخ 

وفتحت الراديوا وسرين أن كان به أغنية أحبها وما كدت أمضي مع األبيات واالحلان إال أن طرق  ... :السائل 

أشرف على تقدمي رسالته وخيل إيل أين أستطيع السماع مع وجوده ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديوا  الباب طالبا

أينما يدعى ظالم يا رفيق الليل أين ، إن " ورأيت إكراما له أن أليب رغبته وأكملت لوحدي بعض كلمات األغنية 

يغين يف األنام بلياله ، إنين أعين شيئا آخر ،  فصاح الطالب ما هذا  ، قلت له كل "نور اهللا يف قليب وهذا ما أراه 

قال أال تعلم أن الغناء حرام كله ؟ قلت له ما أعلم هذا ، مث أقبلت عليه جبد أقول له إن اإلسالم ليس دينا 

إقليميا لكم وحدكم إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق عندما تضعونه مع اإلسالم بكفة واحدة وتقولون هذه 

    ...أحدها عن اآلخر فستطيش كفة اإلسالم وينصرف الناس عنه  الصفقة ال ينفصل

  .أعوذ باهللا  :الشيخ 

  .كمان تكلموا عن أغاين أم كلثوم ويقول إنه جيب يسمع أم كلثوم وفريوز : احلليب 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

  .أصحاب الصوت املخملي : احلليب 

ايل كتاب السنة النبوية بني أهل احلديث له كالم عجيب جدا واهللا هذا ما شاء اهللا الشيخ حممد الغز : سائل آخر 

  .مع األسف 



  

بعض ما حدث اليوم أنه تفوهت عندما سألت عن القنوت أمام العوام والعامة بأنه بدعة فبعض اإلخوة  :السائل 

  قال ما ينبغي أن تقول إن هذا بدعة فما أدري هل أنا أجبت صحيحا أم أخطأت ؟

حاهلم قولك بدعة هذا خطأ باألسلوب ، بدك تعدل عن كلمة بدعة بعبارة أخرى تعرب ا  يعين شايفني :الشيخ 

عن الواقع ، تقول إنه هذا القنوت مل يثبت عن الرسول عليه السالم وال عن السلف الصاحل ، الذين انتقدوك من 

  .بعض اإلخوان انتقدوك يف أسلوبك وليس يف قصدك 

  

ديدات بقول البعض سألنا عن منهجه ، إن شاء اهللا يكون من املناهج الطيبة نسمع عن الشيخ أمحد : أبو ليلى 

اجليدة ؛ فيقول بعض الناس إنه مش مهم املنهج ، املهم احلمد هللا مسلم ويرد من الكفار وكذا فلو تبني لنا هذه 

  .يا شيخ ؛ اهللا جيزيك اخلري 

نهج السلفي القدمي الذي يؤمن باهللا ويعبده حق حنن احلقيقة نرجوا أن يكون الشيخ أمحد هذا على امل :الشيخ 

عبادته ؛ لكن حنن حباجة أن نتذكر دائما إنه ال يلزم مبجرد إميان اإلنسان بوجود خالق هلذا الكون أن يصبح 

بذلك مؤمنا ، البد أن يتحقق هناك شرطان أساسيان ، الشرط األول أن يشهد أن ال إله إال اهللا ؛ والشرط الثاين 

رسول اهللا ؛ الشرط األول ال إله إال اهللا ، ال يعين أن خالق الكون واحد وبس ؛ ألنه قد جيتمع يف أن حممدا 

اإلنسان إميان وكفر ، قد جيتمع يف اإلنسان إميان وكفر الذي يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا طبعا هذا القول 

ورنا مسلما يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول له لوازم مرتبطة هذه اللوازم مع هاتني الشهادتني ؛ فإذا تص

اهللا ؛ لكن بقول إن القرآن ناقص ؛ إذا تصورنا مسلما يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا وبقول 

القرآن ناقص ، هذا ما أفادته شهادته ال إله إال اهللا ؛ ألنه مثل العسل وصببنا عليه حامض أفسد العسل ؛ 

وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم (( جيتمع يف اإلنسان إميان وكفر ؛ لذلك قال تعاىل حبق املشركني األولني وهكذا 

، اآلية هذه تعطينا أن اإلخوان هؤالء مؤمنني لكن يف الوقت نفسه هم مشركون ، النتيجة وما يؤمن ))مشركون 

نعم هذا تشبيه  ...ميان وكفر ، ضربنا لك مثال أكثرهم باهللا إال واحلال هم مشركون، فإذا جيتمع يف اإلنسان إ

بس ضربنا لك مثال إنسان يشهد أن ال إله إال اهللا وحممد رسول اهللا لكن القرآن ناقص ، هذا كفر هذا شرك 

لدقة  ))وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون (( : لكن هو يؤمن باهللا وبرسول اهللا ، وصدق عليه قوله تعاىل 

أنه جيتمع يف اإلنسان إميان وكفر ، إميان أو توحيد و شرك ، أكثر الناس حىت يف هذا الزمان يصدق املوضوع وهو 

، خلينا اآلن ندخل يف الواقع ، املسلمني ))وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون (( عليهم قول رب األنام 



ام من املقامات لقرب من قبور األولياء أو هؤالء املسلمون الذين يصلون ويصومون وحيجون ويتصدقون بروحوا ملق

عارفني أن اهللا  ))وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون (( بطلبوا منه الشفاء ، بطلبوا منهم العافية ، هؤالء 

، فاستعانوا بغريه اهللا تعاىل ؛ لذلك ))إياك نعبد وإياك نستعين (( موجود لكن عبدوا مع اهللا غريه ، واهللا يقول 

توحيد الربوبية ، توحيد األلوهية ، توحيد الصفات ؛ يعين اهللا واحد : احملققني قسموا التوحيد ثالثة أقسام  العلماء

يف ذاته ، اهللا واحد يف عبادته ، يعين ال يعبد معه غريه ؛ اهللا واحد يف صفاته ليس كمثله شيء ؛ هذا ليس معناه 

من خملوقاته ، مثال النصارى يف أعيادهم ينشروا هذه  أن اهللا موجود وبس ، ال ، اهللا موجود وال يشبهه شيء

الصور بتشوفوا صورة الرب تبعهم شيخ كبري السن وحلية طويلة بيضاء ؛ هذا هو رب العاملني الذي ليس كمثله 

اليهود والنصارى آمنوا أن هذا الكون له خالق ، هم يؤمنون بالتوحيد األول ؛ شو اسم هذا التوحيد ؟ ! شيء 

بوبية ، يعين أن هلذا الكون خالق ؛ خيتلفوا هم عن الدهريني أو الطبيعيني يلي بقولوا هذا فلت ما يف توحيد الر 

خالق ولكن خملوق ؛ اليهود والنصارى بقولوا ال ، اهللا هو الذي خلق الكون ؛ فهم إذا موحدين ؛ لكن توحيد 

بادة اليهود عبدوا العزير والنصارى عبدوا عيسى الربوبية يعين توحيد اخلالقية ؛ لكن جني توحيد األلوهية توحيد الع

؛ هؤالء كفروا بتوحيد العبادة فهم ال يقولون ال إله إال اهللا وإذا قالوها بقوهلا إما نفاقا وإما جهال حبقيقة املعىن وإال 

ه صورته لو قالوها اعتقادا ومؤمنني ا ما عبدوا عيسى وال خضعوا له وال سجدوا له ، إىل آخره ، وال وضعوا ل

وصورة مرمي يف الكنائس تبعهم ؛ فهؤالء مؤمنني من جهة كفار من جهة ، مؤمنني من حيث أم مش مثل 

الدهريني يلي بقولوا ما يف اهللا ، ال ؛ بقولوا يف اهللا لكن شو فائدة القول ملا يشبهوا اهللا باملخلوقات ويعبدوا غريه ؛ 

وال أعين العامة منهم فقط بل وأعين كثريا من اخلاصة أم بقولوا  وكثري الشاهد من الكالم هذا كثري من املسلمني

ال إله إال اهللا لكنهم يعبدون غري اهللا وبكفروا باهللا من ناحية الصفات ؛ فنحن نعرف أن كثريا منهم غري الذين 

موجود يف كل مكان أشرنا إليهم أم يدعوا املوتى والصاحلني ، خيضعوا هلم ويصلوا عندهم إىل آخره ، بقولوا اهللا 

وما اهللا يف " ، اهللا أكرب من كل شيء ، وكان وال شيء معه ، شلون حشرتوه ذا الكون حىت يقول قائلهم 

بتقدروا تفرقوا بني الثلج واملاء ، هيك اهللا عند هؤالء ؛ هذا كفر ، إن اهللا يف القرآن  "التمثال إال كثلجة ا املاء 

حصروه يف هذا الكون مثل دودة القز ، دودة احلرير بتلف على نفسها ،  ، ))غني عن العالمين (( الكرمي 

بتحشر نفسها بتنخنق وبتموت ؛ إن اهللا غين عن العاملني ؛ هؤالء مؤمنون من جهة كفار من جهة ؛ لذلك حنن 

اجلهاد إمنا يف الواقع  منا أن هذا الشيخ أمحد ديدات جزاه اهللا خريا قائم بواجب كبري ؛ لكن هذا الواجب وهذا 

يفيده إذا كان يؤمن باهللا ربا واحدا أي ذاتا واحدا ، ومعبودا واحدا ؛ ليس املقصود بأنه معبود واحد مبعىن أنه ال 

( : يصلي إال له ، ال ، لو نادى اخلضر يف الضيق ما عبد اهللا وحده ؛ ألن النداء عبادة ، قال عليه السالم 



يكون قد درس يف بالده التوحيد الصحيح فيكون موحدا هللا يف ذاته ، ، فنحن نرجوا أن  )الدعاء هو العبادة 

موحدا هللا يف عبادته ، موحدا هللا عزوجل يف صفاته ؛ حني ذلك يكون جهاده لعله نستطيع أن نقول قام بواجب 

  أخل به مجيع املشايخ ،

  اهللا أكرب ،: أبو ليلى 

  .أي و اهللا ، اهللا جيزيه اخلري  :الشيخ 

  تفضل شيخنا  ...هللا يبارك لنا بعمرك إن شاء اهللا ا: أبو ليلى 

توحيد الربوبية املقصود منه أن يعتقد املسلم اعتقادا جازما أن خالق هذا الكون مبا فيه واحد يف ذاته  :الشيخ 

ليس له ند وليس له شريك ؛ اوس بعتقدوا أنه فيه إهلني ، إله خالق اخلري وإله خالق الشر ؛ هؤالء أشركوا يف 

توحيد الربوبية ؛ عرفت كيف ؟ فإذا املسلم ال مسح اهللا اعتقد أن مع اهللا من األولياء والصاحلني من يضر وينفع 

وحييي ومييت ويطعم ويرزق كفر بالتوحيد توحيد الربوبية وأشرك ؛ ألنه جعل خالقني ، اهللا بيخلق اخلري وخيلق 

  .وا ، إذا بورحوا لعندهم وبطلبوا منهم بركات الشر كمان األولياء والصاحلني بريزقوا وبيحيوا وببموت

  .ويف ناس يتحبل يا شيخا : أبو ليلى 

  آه ؛ :الشيخ 

  ...يف كثري نساء ما يتحبل فتذهب إىل شجرة مقبور حتتها ويل وكذا : أبو ليلى 

ن أن اهللا واحد هذا امسه شرك بالربوبية ، الشر باأللوهية هو الشرك بالعبادة وهو أن يعبد غري اهللا ويؤم :الشيخ 

بذاته لكن يذبح للويل الفالين ، هذا أشرك بإيش ؟ بالعبادة ، بينادي الويل الفالين ، أين صارت تراب قربه ، 

املهم أن املسلم ماذا ...بشر من البشر يعتقد أنه يسمع وأنه يغيثه ويضر وينفع ، هذا صار شرك يف العبادة ؛ 

  .جيب عليه أن يعتقد 

  

  

  يا شيخ خبصوص كلمة مثواه األخري للموتى ؟تفضل : أبو ليلى 

نصغي آنفا إىل أخبار الوفيات اليت جرت بعض اإلذاعات العربية على نشر أمساء املوتى فتقول مثال يف  :الشيخ 

هذا الصدد مات فالن ابن فالن إىل آخره وسيكون نقله إىل مثواه األخري يف ساعة كذا من يوم كذا ؛ فمن زمن 

ليس تعبريا شرعيا ، وذلك ألن هذا التعبري يصلح  "مثواه األخري "فأنبه أحيانا إىل أن هذا التعبري بعيد وأنا أالحظ 

أن يصدر من املؤمن الذي يؤمن بالبعث والنشور ومن امللحد الذي ال يؤمن بالبعث والنشور ؛ لكّن هذا التعبري 



مللحد فهو يعرب عن إحلاده ؛ ألنه ال يؤمن إذا كان صادرا من املؤمن يكون قاصرا خبالف إذا ما كان صادرا من ا

أن بعد هذا املثوى واملأوى األخري حياة أخرى ، وملا كان معلوما أن املسلم أن يتميز بأقواله وبأفعاله عن املخالفني 

له يف أفكاره ويف عقائده كان ينبغي أيضا عليه أن جيتنب مثل هذا التعبري املوهم إلنكار البعث والنشور ؛ فينبغي 

البد من القيد ، أو إىل الربزخ أو ما شابه ذلك من التعابري ؛ لكن هذا  "مثواه األخري يف القرب " مثال أن يقال 

القيد هو أشبه ما يكون مبا أمسيه أحيانا برتقيع الكالم ، وهذا الرتقيع ليس من اآلداب اإلسالمية ؛ ألنه قد جاءنا 

قول كالما نضطر بعد التلفظ به إىل تأويله أي على حد تعبريي ، أحاديث نبوية صحيحة تأمرنا وتؤدبنا بأن ال ن

ال تتكلمن بكالم تعتذر به ( : وقوله اآلخر   )إياك وما يعتذر منه ( : إىل ترقيعة من ذلك قوله عليه السالم 

اليت ال  لذلك من األخطاء الفاحشة الناجتة عن تقليد املسلمني للكافرين حىت يف ترمجتهم لعبارام )عند الناس 

تشعر بأم يؤمنون بالبعث والنشور من ذاك التقليد أن تقول بعض اإلذاعات العربية يف أخبار الوفيات سينقل إىل 

مثواه األخري ، ليس هذا هو مثوى األموات املثوى األخري ، وإمنا املثوى األخري كما قال ربنا عزوجل يف القرآن 

فكلمة املثوى األخري هذه ال تعرب عن العقيدة اإلسالمية البتة ؛  ))ير فريق في الجنة وفريق في السع(( : الكرمي 

ولذلك كما يقال لو كان يطاع أو يسمع لقصري الرأي لنصحت هؤالء أن يعدلوا عن هذا التعبري املرتجم عن 

ه السالم فيما التعابري األجنبية الكافرة إىل تعبري إسالمي ال يوهم شيئا خيالف اإلسالم وعقيدة اإلسالم لقوله علي

  .هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني  )إياك وما يعتذر منه ( سبق من األحاديث 

  .جزاك اهللا خريا شيخنا : أبو ليلى 

  .وإياك  :الشيخ 

قلت له إنه ملا بسمع القول ومعه احلديث إذا دار مبخي هذا يأخذه وما بفرق إذا قال له أبو حنيفة  ... :السائل 

أو قاله كذا أو كذا ، شو رأيك ذه الفلسفة تبعي منشان ما يأخذوا عين فكرة أين وهايب أو كذا أو قاله الشافعي 

  يعين بدي أبعد عن املذهبية ؟

أعين قولك إنه إذا جاء يب القول عن أيب حنيفة طبعا تعين مثال معىن  ...منيحة بس عبارتك خطأ  :الشيخ 

ديث مع قول أيب حنيفة وتعبريك قبله عقلي هذا خطأ وجه حديث قبله عقلي هذا الذي اطمئن له ، فقرنك احل

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما (( : اخلطأ أن املسلم إذا جاءه احلديث فقط فالواجب كما قال تعاىل 

، فالواجب كما هو معلوم بالنسبة ))شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

ينما يأتيه احلديث عن الرسول عليه السالم أن يسلم تسليما وليس يشرتط فيه أن يوافق عقله ؛ فإذا للمسلم أنه ح

جاء احلديث مع قول إمام هذا ميكن أن يقال إنه نور على نور ؛ لكن ملا اقرتن احلديث مع قول أيب حنيفة مل جيز 



يث الرسول عليه السالم عن أي عامل من للمسلم أن يقول إذا قبله عقلي ، لو جاء القول معرا غري مقرون حبد

علماء املسلمني وقال واهللا إذا قبله عقلي قبلته أنا ، هذا يعين ممكن أن يقال ألنه ليس كالم املعصوم ؛ أما أن 

يأيت يف قول اإلمام مقرونا باحلديث مث نعامله كما لو كان قول اإلمام غري مقرون باحلديث بنعرضه على عقلنا فإن 

اه وإال رفضنا ، هنا يكمن اخلطأ ، وهذا من أخطاء األلفاظ اليت ندندن حوهلا كثريا وكثريا جدا كما وافقه قبلن

الشك أن املسلم ملا يقول عن امليت أنه نقل إىل مثواه األخري ال يعين  "مثواه األخري " ذكرنا آنفا بالنسبة خلطأ 

نا والغفلة عن أن هذه العبارة قاصرة عن التعبري عن أنه ينكر البعث واملنشور وإمنا هذا جاء من التقليد كما ذكر 

عقيدة املسلم بأن القرب هو مرحلة من مراحل احلياة وأنه برزخ بني احلياة الدنيا الفانية واحلياة األخرى الباقية ؛  

 كذلك يقع الناس يف كثري من األحيان يف أخطاء لفظية ال تعرب عن العقيدة الكامنة واملستقرة يف الصدر ، ال

ميكن مثال ملسلم الصحيح اإلسالم أن يقول وإن كان هذا قد يقوله بعض املنحرفني ؛ لذلك ال ميكن بالنسبة 

للمسلم الصحيح اإلسالم واهللا إذا جاء احلديث وقبلته بعقلي قبلت وإال رفضته ، ال ميكن للمسلم أن يقول هذا 

الكالم بل ويروون يف ذلك حديثا موضوعا عن الكالم وإن كان بعض املنحرفني عن السنة قد يقولون مثل هذا 

أو إذا جاءكم  )إذا جاءكم الحديث موافقا للقرآن فخذوا به وإال فدعوه ( : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

احلديث موافقا للقرآن فخذوا به سواء قلته أم مل أقله ، من هنا تأثر كثريون من الناس خاصة من املثقفني 

يسون األحاديث النبوية بعقوهلم فما وافق عقوهلم قبلوه وما خالفها  رفضوه ، هذا بال شك العصريني فأخذوا يق

احنراف خطري عن اإلسالم قد ال يسلم هذا املنحرف عن أن خيرج من دين اإلسالم كما خترج الشعرة من العجني 

  .، هذا الذي كنت أالحظه يف هذه الكلمة 

كان وافق رأي أبو حنيفة أو اإلمام الشافعي باحلديث فأنا شافعي هيك كان أنا لو كان التعبري تبعي إذا   :السائل 

  .قصدي 

أي نعم لكن شوف هنا يف مسألة دقيقة شوية ، هذا أصح نسبيا خلينا اآلن نعاجل املسألة نفصلها شوية  :الشيخ 

العامل  ...ل له جيوز عن احلديث السابق مسلمان أحدمها عامل واآلخر جاهل ، العامل قال له هذا ال جيوز أو قا

قال قوال فقال هذا العامي أنا القول هذا ما وافق عقلي ، هذا صواب أم خطأ ؟ يظن كثري من الناس أن هذا 

فاسألوا أهل (( : صواب ال غبار عليه ، واحلقيقة أنه خطأ ، ملاذا ؟ ألن رب العاملني يقول يف القرآن الكرمي 

عامل ، وغري : عل األمة املسلمة بالنسبة لكوم علماء أو جهالء قسمني واآلية جت ))الذكر إن كنتم ال تعلمون 

عامل ؛ فأوجب على كل من القسمني حكما ، أوجب على غري العامل أن يسأل العامل ، وأوجب على العامل أن 

اك فليس هن )من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيمة بلجام من نار ( : جييب السائل كما قال عليه السالم 



قسم ثالث هذا القسم الثالث هو الذي حنن بصدده وهو غري عامل لكن ما اقتنع بقول العامل ، هذا شو حكمه ؟ 

جيب أن تقبل حكم العامل إال إذا كان أنت عندك  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( ما يف له حكم 

دك دليل ، هذا الدليل يسوغ لك أن ترد قول دليل ضد هذا القول ؛ حينئذ أنت ما بتكون جاهل مادام أنه عن

هذا العامل وإن كان هو أعلم منك بصورة عامة لكن خبصوص هذا السؤال فأنت مادام معك الدليل جاز لك 

رفض قول ذلك العامل ؛ أما أنت ما عندك أي شيء ، أنت أوال جاهل وثانيا ما عندك دليل ؛ فإذا قول ذلك 

ك أنه ما دخل يف عقلي قول هذا العامل ؛ لذلك حنن نرى أن السلف الصاحل  العامل مقدم على جهلك أنت وقول

كانوا مربيني على ضوء هذه اآلية الكرمية ، كيف ؟ عندنا قصة ذلك الصحايب الذي كان يف سرية أرسلها الرسول 

دون له عليه السالم ملقاتلة الكفار ، فجرح كثري منهم أحد هؤالء اجلرحى أصبح حمتلما سأل من حوله هل جي

رخصة يف أن ال يغتسل ، قالوا له ال ، البد لك من االغتسال ؛ لو حنن اآلن قسنا القصة هذه على أنفسنا 

وأنفسنا اليت هي عندها شيء من حرية إبداء الرأي أمام العامل والذي يكون من عادة صاحب احلرية هذه أن 

حوله جيدوا له رخصة  ...نس الذي نشري إليه اليوم يقول واهللا ما دخل يف خمي هذا الكالم ، ترى لو كان هذا اجل

أنه ما يغتسل ألنه جمروح وخيشى من إصابة املاء لبدنه وإنه ميوت ، قالوا له ال ، البد من أن تغتسل ؛ لو كانت 

القصة مع أحدنا أو بعبارة أخرى كان ذاك اجلريح حيمل منطق أحدنا شو بكون موقفه ؟ ما بيقول إن هذا مش 

نا جريح وأخشى على نفسي املوت ، كيف أنا بدي أستحم وأغتسل ؛ ما جند موقفه هذا املوقف معقول ، أ

بالعكس سلم لكالم الذين أفتوه ومع ذلك فكان يف تسليمه املوت ؛ وملا جاء خربه إىل النيب عليه السالم دعا 

حنن  )إنما شفاء العي السؤال قتلوه قاتلهم اهللا أال سألوا حين جهلوا ( على الذين أفتوه بقوله عليه السالم 

نأخذ من هذه القصة فائدتني هامتني أن اجلاهل ليس له إال أن يتبع العامل سواء كان فتوى العامل طابقة خمه أو ال 

؛ الفائدة الثانية أن العامل جيب أن ال يتسرع يف إصدار الفتوى وأن يتورع عن التهجم عليها خشية أن تكون فتواه 

قتلوه قاتلهم اهللا أال سألوا حين جهلوا فإنما ( : و هالكه ؛ ذلك معىن قوله عليه السالم سبب ضالل املفىت أ

، إمنا كان يكفيه أن يضرب بكفيه الصعيد وبس ؛ وأيضا هنا نأخذ فائدة ثالثة وهي أن )شفاء العي السؤال 

رآن الكرمي تفصيال حيتاج العامل كلما كان أكثر إطالعا على السنة كلما كان أقرب صوابا ألن السنة تفصل الق

اإلنسان أحيانا الستعمال الرأي واالجتهاد املبين على القواعد واألصول الشرعية ولكن االجتهاد معرض للخطأ 

ومعرض للصواب ؛ فبقدر ما عنده من السنة كثرة يستغين ا عن استعمال القياس كثرة وكلما كانت السنة مادا 

الرأي والقياس كثريا وكثريا جدا ، والبد حينذاك أن يتعرض إىل اخلطأ ؛ من أجل عنده قليلة كلما فر إىل استعمال 

ذلك نالحظ يف األئمة األربعة أن أحدهم كلما كان أكثر من زمالئه حفظا واطالعا على احلديث كلما كان 



  ...أكثر اصابة والعكس بالعكس ؛ لذلك كان اإلمام أمحد أقرم إىل السنة 

حتكم عليه بأنه ال يزال مسلما فذبيحته حالل وتسأل له اهلداية كما فاته من السنة ؛  فما دمت ... :الشيخ 

  واضح ؟ 

  .نعم  :السائل 

  

  

  األشياء اليت جيب فيها الدم إذا مل يفعلها احلاج ؟ :السائل 

سعون هي حمصورة وهي حلق الرأس والتمتع أو القران ويف شيء ثالث اآلن ما حيضرين ؛ أما الناس يتو  :الشيخ 

جدا يف هذه القضية فيوجبون على كل خطأ وعلى كل نسك يرتكه اإلنسان ساهيا أو عامدا فهذا ليس له أصل 

  .يف السنة 

  

  أستاذي من مل يصل ركعتني يف مزدلفة ما حكم حجه ؟: أبو ليلى 

  مل يصل ركعتني تقصد مل يصل الفجر ، :األلباين 

  .نعم : أبو ليلى 

  إذا ماذا فعل ؟ :الشيخ 

  .ذهب إىل مىن مباشرة بعد النفرة من عرفات : و ليلى أب

أيوه ، يعين ما تعمد التأخر وصالة الفجر يف مزدلفة ليس له حج ، ليس له حج كما لو ترك الوقوف يف  :الشيخ 

  .عرفة ؛ أي نعم 

  .فيه حديث : أبو ليلى 

ليل أو نهار فقد تم حجه من صلى صالتنا هذه معنا وكان قد وقف في عرفة ساعة من ( أي نعم  :الشيخ 

  . )وقضى تفثه 

  

  االستواء هنا صفة ذاتية أو فعلية ؟ :السائل 

  .االستواء فعل  :الشيخ 

  ؟ )ما من نبي إال ورعى الغنم ( حديث  :السائل 



  ...صحيح  :الشيخ 

إذ أسسوا  فما هو حكم الشرع احلنيف مبا نراه من بعض إخواننا املنتسبني إىل السنة يف بعض البالد: احلليب 

أحزابا وتنظيمات وجبهات إسالمية ملواجهة القوى املعادية لإلسالم كما يقولون وخباصة أم يستدلون أحيانا 

فهل هناك أدلة شرعية من كتاب ربنا سبحانه وتعاىل  "ما ال يتم الواجب به فهو واجب " بقاعدة فقهية تقول 

  .لتحزب ؟ أفيدونا نفع اهللا بكم وبارك فيكم وجزاكم اهللا خريا وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم جتيز هلم مثل هذا ا

  
  


